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Farida de Jager is lid van de kerk der Zevende-dags Adventisten 
(www.adventist.nl). Regelmatig wordt zij gevraagd voor een workshop of 
presentatie. Farida: ‘dat zijn altijd leuke bijeenkomsten en de reacties van de 
deelnemers zijn erg positief en stimulerend. We hebben ook op het vlak van 
pesten nog veel evangelisatiewerk te doen!’
Onlangs heeft Farida tijdens de ‘Dag voor ouders’ tweemaal een workshop 
gegeven, waar ouders achtergrondinformatie over pesten kregen en bespraken 
hoe ouders kun kind kunnen begeleiden en opvangen. De ouders waren er erg 
blij: ‘fijn om handvatten, die je meteen kunt toepassen, te krijgen.’
Ook de kinderleiding wordt regelmatig door Farida getraind. Zij hebben 
immers een voorbeeldfunctie, dus het is heel belangrijk dat zij effectief kunnen 
reageren op ongewenst gedrag. Hierna heeft ook de gemeente Rotterdam al 
twee keer gevraagd om een workshop Omgaan met Pesten voor hun kinder- en 
jeugdleiding. Zo verspreidt de kennis en kunde zich.
Farida: ‘ik vind het geweldig om in  de Adventkerk mijn steentje bij te dragen 
door de kinderen, jongeren en volwassen iets te leren over omgaan met pesten. 
Iedere groep heeft een andere samenstelling: kinderen, jongeren, kinderwerkers, 
jeugdleiders, ouders, etc. Daardoor ligt het accent ook steeds weer ergens anders op. Ik benadruk altijd: Ga met de ander om zoals 
jezelf behandeld wilt worden, wat een Bijbelse gedachte is.’ Het fijne van deze kerk is dat bijeenkomsten centrraal georganiseerd 
worden en mensen uit alle hoeken van het land de workshop kunnen bijwonen. 
Soms is een aanleiding voor een workshop minder fraai. Binnenkort geeft Farida een presentatie aan de jeugdleiders, want wat 
doe je als je een briefje van een jongvolwassene in je hand krijgt gedrukt met daarop: 
‘Help, bid voor mij, ik zie het niet meer zitten’. Hiermee wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is om 
aandacht te hebben voor pesten en het aan te pakken! 





Plaats Doelgroep Tijd Start op  Trainer

Barendrecht 8 - 12 jaar 16:00 - 17:30 19 april
vrijdag

Lilian
Smak Gregoor

Barendrecht 5 - 7 jaar 14:00 - 15:00 24 april
woensdag

Lilian
Smak Gregoor

Barendrecht 8 - 12 jaar 16:00 - 17:30 24 april
woensdag

Lilian
Smak Gregoor

Dordrecht 7 - 8 jaar 14:00 - 15:00 april/mei Annelies Wilschut
Dordrecht 9 - 12 jaar 15:00 - 16:00 april/mei Annelies Wilschut

Wilnis 12 - 17 jaar 16:30 - 18:00 medio april
woensdag Mirelle Valentijn

Herpt 8 - 12 jaar 16:30 - 17:45 4 april
donderdag Ilse Lodder

Herpt 11 - 13 jaar 19:00 - 20:15 4 april
donderdag Ilse Lodder

Alphen a/d Rijn 8 - 12 jaar 14:00 - 15:30 24 april
woensdag Farida de Jager

Amsterdam  8 - 12 jaar 13:15 - 14:30 17 april
woensdag Margo Henderson

Amsterdam 12 - 15 jaar 19:15 - 20:30 8 mei
woensdag Margo Henderson

Diemen 6 - 9 jaar,
10 - 12 jaar 15:30 - 16:45 13 mei

maandag Jolanda Broex

Ridderkerk 4 - 6 jaar 14:30 - 15:45 medio april Yolanda de Roos
Ridderkerk 7 - 9 jaar 14:30 - 15:45 medio april Yolanda de Roos
Bergen op Zoom, 
Roosendaal 8 - 12 jaar n.n.b 16 april dinsdag

15 mei woensdag Ciska Vriesema

Bergen op Zoom,
Roosendaal 13 - 17 jaar n.n.b 15 april maandag

15 mei woensdag Ciska Vriesema

Bergen op Zoom,
Roosendaal 4 - 7 jaar n.n.b 16 april dinsdag

15 mei woensdag Ciska Vriesema

Heiloo 5 - 8 jaar n.n.b medio april Helen Wildeboer

Plaats Doelgroep Tijd Datum Trainer
Amsterdam Ouders 20:30 - 22:00 18 april Margo Henderson
Tilburg, 
Boekhandel Gianotten 
Selexyz

Ouders & 
Kinderen 13:30 - 16:00 13 april Ilse Lodder,

Isabel v.d Hoek

Utrecht jaarbeurs,
‘Het jonge kind’ Professionals 11:30 en 15:00 28 mei Margo Henderson






